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Λέα Φηιαδέιθεηα 25/5/2022
Αξηζ. Ξξση. : 11614

Δ/νζη Διοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων
Γπαθείο Οικ. Επιηποπήρ

Σασ. Δ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 18/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 119/2022
ΠΕΡΙΛΗΦΗ

« Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αξηζ. 69/2022 κειέηεο θαη
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ “Θαηαζθεπή θεληξηθψλ αγσγψλ
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ” ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
50 ηνπ Λ. 4782/21 (“Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε απεπζείαο
αλάζεζε”)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ
κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11151/16/20-5-2022 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
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θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ,
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, Ξξνεδξεχσλ 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο Ζιίαο 4)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 7) Γξεηδειηάο
Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΕ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 3) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4)
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο
πξψηνπο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.


Ιφγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. πξνήδξεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Πσηήξηνο
Θνζθνιέηνο.

Ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην
1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10890/17-5-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο :
ΘΕΜΑ:

1.Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ Α.Μ.69/2022.
2.Έγκπιζη διενέπγειαρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ηος έπγος με ηίηλο ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 50
ηος Ν. 4782/2021 «Πποζθςγή ζηη διαδικαζία με Απεςθείαρ ανάθεζη.»

Θχξηε Ξξφεδξε,
Ξαξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζαο γλσξίδνπκε φηη:
1. Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 32/2022 ΑΓΠ «Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο
Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022»
2.

Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 33/2022 ΑΓΠ έγθξηζεο 1εο ηξνπνπνίεζεο
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε θσδηθφ 25.7312.008.

3. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο.
4. Έρεη εθδνζεί ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 185/2022 Α.Γ.Α.Κ.: 22REQ010525376.
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Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ & 3νπ Ιπθείνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο απφ ηελ ΘΡΞ Α.Δ., ε νπνία αλακέλεηαη ζην ηέινο Απγνχζηνπ 2022, ππάξρεη ε απαίηεζε
άκεζεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ ελ ιφγσ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Νη έμνδνη ησλ πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο είλαη απφ ηελ νδφ Θηιθίο ζηελ νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγεί νξηζηηθφ δίθηπν
θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη επείγεη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ε θαηαζθεπή θεληξηθψλ αγσγψλ πξνο επέθηαζε ηνπ
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη:
1. Ζ έγθξηζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 69/2022 πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ
ηελ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΓΛΦΛΣ.
2. Ζ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΔΛΡΟΗΘΩΛ
ΑΓΩΓΩΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Λ. 4782/2021
«Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε Απεπζείαο αλάζεζε.»
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 18/2022 Ξξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1
ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ
λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ. 4782/21, ηελ ππ’
αξηζκφλ 69/2022 κειέηε ηνπ έξγνπ, ηηο αξηζ. 32/2022 θαη 33/2022 απνθάζεηο Γεκ. Ππκβνπιίνπ, θαζψο
θαη φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο:
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
1. Ρελ έγκπιζη ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Κ. 69/2022 πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε
απφ ηελ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΓΛΦΛΣ.
2. Ρελ έγκπιζη δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Λ.
4782/2021 («Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε Απεπζείαο αλάζεζε)».


Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 32/2022 ΑΓΠ «Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο
Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022»



Ρν έξγν πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 33/2022 ΑΓΠ έγθξηζεο 1εο ηξνπνπνίεζεο
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε θσδηθφ 25.7312.008.
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο.



Έρεη εθδνζεί ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 185/2022 Α.Γ.Α.Κ.: 22REQ010525376.

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ & 3νπ Ιπθείνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο απφ ηελ ΘΡΞ Α.Δ., ε νπνία αλακέλεηαη ζην ηέινο Απγνχζηνπ 2022, ππάξρεη ε απαίηεζε
άκεζεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ ελ ιφγσ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Νη έμνδνη ησλ πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο είλαη απφ ηελ νδφ Θηιθίο ζηελ νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγεί νξηζηηθφ δίθηπν
θεληξηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη επείγεη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ε θαηαζθεπή θεληξηθψλ αγσγψλ πξνο επέθηαζε ηνπ
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 119/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΕΣΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Εζωηεπική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

